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257_Testitulokset
[RUOTSI]

Hur ska jag gå tillväga efter ett coronavirustest?
På grund av eventuell smitta av coronavirus har det tagits ett prov av dig för test för COVID-19.
Testet berättar om du har coronavirussmitta.
De här anvisningarna fungerar också som intyg på att du testats för coronavirus, om datum och
personbeteckningsdekal har lagts till den här utskriften på testplatsen.
Testningsdatum: ___/___ 2020
Personbeteckningsdekal:
Stanna hemma tills resultatet bekräftas
Testresultatet blir klart på cirka en dag. För att skydda andra måste du stanna hemma åtminstone
tills testresultatet bekräftats. Du ska till exempel inte gå till apoteket eller butiken.
Symtomfria familjemedlemmar är inte i karantän medan du väntar på testresultatet, men det lönar
sig för dem att fråga sin arbetsgivare om de kan gå till jobbet.
Om du har problem med att få någon att handla för dig, vänligen meddela om problemet till socialoch hälsovårdspersonalen. Vi kan ordna hjälp.
Om testresultatet är positivt, alltså om du har smittats av coronavirus
Du får ett textmeddelande där det står ”Koronatestisi on positiivinen, eli sinulla on
koronavirustartunta”. Vi meddelar om testresultat även kvällstid och under veckoslut.
Du får också ett textmeddelande med en länk till en elektronisk blankett. På blanketten ber vi dig
ange central information om smittan. För att använda blanketten krävs suomi.fi-identifikation. Efter
att ha fyllt i blanketten får du ett textmeddelande med en kod för Coronablinkern, om du använder
applikationen. Textmeddelandet med koden för Coronablinkern kommer kl. 8–20. Koden gäller i
fyra timmar. Om perioden passerar, kan du få en kod också vid ett samtal om isolering.
Om du inte fyller i den elektroniska blanketten, ber vi att du skriver ner svaren på frågorna på
baksidan av denna anvisning.
Vi kontaktar dig ännu personligen i fråga om isoleringsbeslutet och smittspårningen. Samtalet
kommer från ett okänt nummer. Mer information om isolering: www.hel.fi/isoleringsanvisning.
Om testresultatet är negativt, alltså om du inte har smittats av coronavirus
Du får ett textmeddelande där det står ”Koronatestisi tulos oli negatiivinen, eli näytteessä ei
ilmennyt koronavirusta”. Det är emellertid viktigt att du håller dig i karantänsliknande förhållanden
så länge du har symtom. Barnet kan åter komma till daghemmet när symtomen klart har lättat.
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Om du gjort testet under karantänen upphäver ett negativt testresultat inte det tidigare
karantänbeslutet. Du ska hållas hemma tills din karantän tagit slut.
Om ditt tillstånd försämras och du inte längre klarar dig hemma
Gör en symtombedömning i omaolo.fi eller ring coronavirusrådgivningen i Helsingfors (öppet alla
dagar kl. 8–18), tfn 09 310 10024 och vid övriga tider kontakta Jourhjälpen, tfn 116 117. I
livshotande I nödsituationer ring 112.
Fyll i den elektroniska blanketten du får via textmeddelande eller anteckna följande
uppgifter om du får ett positivt coronavirusresultat

När började dina symtom (datum, klockslag): ________________
Minns du någon plats eller någon kontakt där du kunde ha fått smittan (över 15 minuters
möte med någon och avståndet under 2 meter)? Tänk på de två senaste veckorna innan
symtomen började.
________________________________________________________________________
Vilka personer har du haft nära kontakt (över 15 min långt möte inom en radie på två
meter) med under de två dygnen (48 h) innan symtomen började och fram till denna
stund?
________________________________________________________________________
Har du varit på jobb? Ditt yrke och din arbetsplats?
______________________________________________________________________

Mer information https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv, www.thl.fi/sv
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